El Consell Escolar comença la seua
nova etapa
Escuela2-La Canyada

El passat dia 17 de desembre de 2013 es va celebrar la primera sessió constitutiva del nou
Consell Escolar que va eixir de les eleccions que es celebraren al 28 de novembre.
Al voltant d’un apetitós berenaret ens vam asseure a treballar i a preparar aquesta nova etapa
del Consell.
Guiats per la veterania dels consellers alumnes ens vam presentar un a un. Així ha quedat
constituït el nou Consell:
Per la comunitat de pares:
Manolo Mota, María Macario, Elena Díaz i Chelo Pons
Per part de l’AMPA
María Saiz
Per part dels professors:
Berta Navarro, Jose Monzó, Joan Marco i Lola Sempere
Per part dels alumnes:
Ana Castro, Alejandro Patiño i Mar Molina (reserva)
Per part del personal de serveis
Marisa Agullón
Per part del personal complementari
Rosa Montolio
Per la titularitat
Amparo Hidalgo i Luis Cervellera
Mar Molina va ser elegida pels alumnes com reserva i entrarà formalment en el Consell el curs
vinent quan Ana Castro acabe la Secundària i haja de deixar el seu lloc.
A aquesta primera reunió no pogueren assistir Lola, Joan i Rosa.
El primer que vam acordar va ser el repartiment de càrrecs i els membres de les comissions.

Com a Presidenta del Consell continuarà Amparo Hidalgo i Jose Monzó passa a ser el nou
Secretari del Consell en substitució de Marisa Lagullón. La resta de membres del Consell
queden formalment com a vocals.( A més d’implicar-se en les diferents comissions)
Les comissions queden de la següent manera:
Comissió Econòmica: Luiso, Chelo , Manolo i Elena.
Comissió de Convivència: Ana Castro, Elena , María, Marisa, Amparo, Rosa i Berta.
Comissió de Comunicació: Jose, Alejandro, Manolo i Chelo.
A més també vam acordar una planificació de les reunions d’aquest curs:
21 de gener, 11 de febrer, 8 d’abril, 20 de maig i l’1 de juliol.
Un vegada constituïdes les comissions passàrem a plantejar possibles temes per treballar al
llarg d’aquest curs. Alguns temes són nous, però altres ja començaren a ser treballats l’any
passat:






Valoració de les eleccions per part dels alumnes
Proposta de reflexió i estudi al voltant de la jornada intensiva.
Proposta de celebració d’una nova Assemblea Universal
Informació i debat sobre la nova llei educativa LOMCE
Proves d’avaluació diagnòstica

 Ana Castro representant dels alumnes va informar de les eleccions al Consell escolar,
valorant-les com molt positives, participaren gairebé tots els alumnes i no hi va haver
cap problema.
 L’Assemblea Universal és una experiència ja celebrada altres cursos amb una molt
bona valoració. És un espai de participació de totes les famílies on es comparteixen
propostes i reflexions que ens interessen a tots. Enguany podríem tractar el temes
següents:
 La compra de terrenys i proposta d’ampliació
 Desenvolupament del catàleg de professionals
 Creació del “Fons social”
 Presentació de les cooperatives escolars
 El tema de la jornada intensiva
 La LOMCE
L’Assemblea volem que siga profitosa i la idea seria convocar-la per al 24 de febrer.
 A continuació parlàrem de la jornada intensiva. Aquest és un tema per a debatre que
va proposar el curs passat un grup de famílies de l’AMPA. És un tema que hem
d’abordar amb rigor i estructurar bé les nostres reflexions. És un tema complex que
toca moltes coses de l’organització escolar. Proposàrem llegir diferents articles i
pàgines web que parlen del tema. Amparo Hidalgo proposa fer una comissió que

tracte amb profunditat el tema. A aquesta comissió s’apunten: María, Chelo Pons,
Marta Folgado, Luiso, María i Juli i Belen de l’AMPA.
Després parlàrem de temes diversos:
 Valoràrem la celebració del videofòrum que es va celebrar a l’escola el divendres, 13.
Va estar interessant, però va anar molt poca gent.
 Luiso va avançar un poc el tema de la compra de terrenys, però serà en la propera
reunió de gener que ens contarà ja més coses concretes del projecte.
 També en va informar de la compra per part de l’escola d’energia elèctrica. Hem sigut
dels primers per optar per un model energètic diferent participant en una iniciativa
alternativa. Es planteja la possibilitat de fer una presentació a l’escola del grup amb el
que estem treballant aquest nou model: “Som energia”.
 Aquestes vacances anem a posar un xicotet sostre damunt del frontó xicotet del jardí.
 Per últim vam informar de l’assistència per part de la nostra escola al Congrés
d’Emprendedurisme que es celebrarà al febrer a Girona per a presentar els nostre
projecte de Cooperatives Escolars.
Amb aquest últim tema i amb la idea de que, de nou, aquesta nova etapa del Consell escolar es
presenta intensa, acabàrem la reunió.

